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Մեր  2012թ.ի  Համագումարին    SEIU  անդամները  ստանձնեցին    ղեկավար  կազմի  կադրերի  պատրաստման  համակարգ 
ստեղծելու պարտավորությունը «ստեղծելու համար զանգվածային 99% շարժում»: Դրանից հետո տեղական միությունները 
հանուն  արդարության  պայքարող  առաջնորդների  (LAJ)  հետ  համատեղ  աշխատանքի  են  ընդունել  և  վերապատրաստել 
28,439 անդամ ղեկավարներ և 209,439 ակտիվիստներ` կատարելագործելով չորս տարի առաջ սահմանված նպատակները: 
Ավելի  քան  1,000 տեղական և  միջազգային անձնակազմի անդամների  հետ,  ովքեր  հանդիսանում  են  մեր  ղեկավար  կազմի 
կադրերի պատրաստման համակարգի մի մասը, անդամղեկավարները ստեղծում են մեր շարժումը տնտեսական, սոցիալական, 
բնապահպանական  և  ռասայական  արդարության  և  կանանց  հավասարության,  հաշմանդամների,  լեսբիան,  հոմոսեքսուալ, 
բիսեքսուալ և տրանսգենդերային կողմնորոշում ունեցող անձանց համար: 

Ղեկավար  կազմի  կադրերի  պատրաստման  այս  համակարգի  շարունակական  հաջողությունները  պայմանավորված  են  մեր 
կազմակերպությունում  և  մեր  աշխատանքում  այն  ներառելու  և  մեր  հետագա  նպատակներին  համապատասխանեցնելու 
հանգամանքով:  Խորաթափանց  ղեկավարները  մեր  միությանը  հաղորդում  են  կոլեկտիվ  իմաստություն    և  ռազմավարական 
մտածելակերպ, որը թույլ է տալիս մեզ թարմացնել և ստեղծել նոր կազմակերպություններ, հնարավորություններ աշխատող 
խավի մարդկանց համար: Մենք պետք է շարունակենք ներդրումներ կատարել ղեկավարների հմտությունները զարգացնելու 
ուղղությամբ:

Այսպիսով որոշում կայացվեց`

1. Բոլոր  տեղական  մարմինները  պետք  է  ստեղծեն  ղեկավար  կազմի  կադրերի  պատրաստման  ծրագիր  ղեկավարների 
բոլոր  մակարդակների  համար  (անդամ  ղեկավարներ,  անձնակազմ  և  ընտրված  և  ավագ  ղեկավարություն):  Այդ 
ծրագրերն են`
¾ Հավասարվել տեղական և միջազգային կարճատև և երկարատև ռազմավարական նպատակներին; 
¾ Պատասխանատու  լինել  իրենց  Կազմակերպչական  Հավասարության  և    ներգրավվածության  տվյալների 

վերլուծության համար և 
¾ Ներառել կարողություններ SEIU’s ղեկավարման չափանիշների մեջ

2. Տեղական  և  միջազգային  մարմինները  շարունակում  են  հետևել  և  զեկուցել  ժողովրդագրական  տվյալներ  և 
աշխատում են բարելավել վերահսկման պրակտիկան ավելի ճշգրիտ ամսաթվերի համար: 

3. Տեղական մարմինները շարունակում են հետևել և զեկուցել անդամ ղեկավարին և ակտիվիստին տվյալներ և 
Միջազգային մարմինը ստեղծում է ամուր հաշվետվական համակարգ տեղական մարմիններին օժանդակելու համար: 

4. Բոլոր  տեղական  և  միջազգային  միության  ընկերությունները  ունեն  նպատակներ,  ներառյալ  Կազմակերպչական 
հավասարություն և ներգրավվածություն: 

5. Բոլոր տեղական մարմինները ունեն MLA  համակարգող, ով իրավասու է այնպես անել, որպեսզի դաշտային 
ծրագիրը համապատասխանի ղեկավարման զարգացման չափանիշներին:

6. Միջազգային մարմինը շարունակում է օժանդակել լայնակի տեղական կրթական համայնքներ, ինչպես օրինակ  MLA 
Համակարգողներ, BOLDRockwood խմբեր, կազմակերպիչներ, անդամ ռեսուրսային կենտրոնի տնօրեններ, 
տեխնոլոգներ և հազարամյակային ղեկավարներ: TEACH, առցանց համակարգ սովորող համայքների համար 
շարունակում է ընդլայնվել: 
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7. Յուրաքանչյուր տեղական մարմին պետք է ունենա ծրագիր մինչև 35 տարեկան ղեկավարների ինքնությունը 
հաստատելու, աշխատանքի ընդունելու և հմտությունները զարգացնելու համար: 

8. Տեղական  մարմինները  և  Միջազգային  միությունը  համագործակցում  են  և  ներդրումներ  կատարում  միմյանց 
հաջողությունների մեջ և հաշվետու են այս յոթ կառուցվածքային տարրերի համար: 

Ղեկավար  կազմի  կադրերի  պատրաստման  այս  համակարգը  էական  դեր  ունի  հաջորդ  չորս  տարիների  ընթացքում 
իրականացնելու  համար  հիմնական  նպատակները,  որոնք  սահմանված  են  117  որոշման  մեջ Մեզ  չեն  կարող  կանգնեցնել, 
ծրագիր, որ հաղթական ծրագիր է աշխատող խավի անձանց համար:   Բացի նրանից, որ մենք շարունակում են ներդրումներ 
կատարել մեր միության և տեղական ծրագրերի համար, մենք հետագայում կկենտրոնանք հետևյալ կետերի վրա` 

o Նորամուծություններ  կատարել  հզորացնելու և փոփոխել  մեր  միությունը  ստեղծել և  հաստատել աշխատող խավի 
հաղթանակին ուղղված իրավասությունը մեր արագ փոփոխվող հասարակությունում: Այնպիսի հասարակությունում, 
որտեղ  հարուստների  շահերը  դժվարացնում  են  միություններ  ստեղծելու  համար  և  հասկանալ,  որ  նրանց 
մասնակցության հարցերը առավելապես կարևոր են:

o Կրթել    և  մոբիլիզացնել  մեզ  և  մեր  գործընկերներին  նպատակաուղղված  լինելով  զբաղվել  ռասիզմի  հարցերով, 
հատկապես սևամորթների դեմ ռասիզմի, ստեղծել այնպիսի երկիր, րոտեղ տիրում է ռասայական հավասարություն, 
որտեղ մենք բոլորս կարող ենք մասնակցել, բարգավաճել և հասնել մեր ներուժին: 

o Զարգացնել  SEIU  առաջնորդների  հաջորդ  սերունդը,  ստեղծելով  ակտիվիստների  մի  բանակ  նպաստելու  համար 
կազմակերպչական առաջադիմական փոփոխություններին: 

o Համագործակցել  դեռ  միության  անդամ  չհանդիսացող  առաջնորդների  և  հասարակ  խավի  ակտիվիստների  հետ 
տեղական  կամպանիաներում,  համատեղելով  էներգիան,  իմաստությունը  և  առաջնորդի  հմտությունները,  սովորել 
միմյանցից և ստեղծել ավելի հզոր կապեր ավելի կատարյալ համագործակցության համար: 

Ղեկավար կազմի ղեկավարների պատրաստման աշխատանքների կառուցվածքային տարրերը կարելի է գտնել “Ղեկավարման 
հմտությունների զարգացման հիմունքներ” ձեռնարկում, որը հանդիսանում է սույն որոշման ուղեկցող փաստաթուղթը:


